ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 2/17.06.2016 г.
за проведено заседание на Областната комисия за обществен ред и сигурност в област Русе
на 17.06.2016 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе

Днес, 17.06.2016 г. от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
първото за годината заседание на Областната комисия за обществен ред и сигурност.
Председател на заседанието беше г-н Валентин Колев – заместник областен управител на
Област Русе. Г-н Колев поясни, че комисията е сформирана с оглед да бъде полезна по
отношение на сигурността в Област Русе и трансграничния регион. Той допълни, че в
Гюргево съществува подобна структура, но с по-различни правомощия.
Г-н Колев откри заседанието като представи и подложи на гласуване дневния ред:
1. Представяне на годишната индикативна работна програма за 2016 г. на
Областната комисия за обществен ред и сигурност.
Докладва: г-н Момчил Абрашев – секретар на Областната комисия за обществен
ред и сигурност.
2. Анализ и оценка на готовността и практическите възможности на институциите,
службите и неправителствения сектор на територията на Русенска област за своевременна и
адекватна реакция при инцидент с множество пострадали със собствени и с привлечени
сили и средства, в това число и чрез трансгранично сътрудничество.
Докладва: д-р Руденко Йорданов – Директор на Секретариата на Областния съвет
на Българския Червен Кръст – Русе.
3. Представяне на Териториален орган за обществен ред и сигурност – Гюргево
(ТООРС) - (структура с консултативен характер към Окръжен съвет Гюргево).
Докладва: г-жа Лилия Георгиева – служител в Областна администрация Русе.
4. Разни.
Докладват: Членовете на Областната комисия за обществен ред и сигурност.
Присъстващите 17 члена на Комисията приеха единодушно предложения дневен ред.
По първа точка от дневния ред г-н Колев даде думата на г-н Момчил Абрашев –
секретар на Комисията да представи годишната индикативна работна програма за 2016 г.
на Областната комисия за обществен ред и сигурност. Г-н Абрашев подчерта основни
акценти от дейността на Комисията, като допълни, че съгласно графика за работата ѝ,
второто заседание се предвижда да се проведе през месец декември. Той обърна внимание
на присъстващите, че имат възможност да правят предложения за усъвършенстване на
Правилника на комисията.
По втора точка от дневният ред г-н Колев даде думата на д-р Руденко Йорданов Директор на Секретариата на Областен съвет на Български Червен Кръст – Русе да
представи Анализ и оценка на готовността и практическите възможности на институциите,
службите и неправителствения сектор на територията на Русенска област за своевременна и
адекватна реакция при инцидент с множество пострадали със собствени и с привлечени

сили и средства, в това число и чрез трансгранично сътрудничество. В своята презентация
д-р Йорданов направи преглед на нормативната рамка, риска от тероризъм, превенцията на
риска, нивата на заплаха и степените на готовност /визирани от действащия Национален
план и предвидени в Проектозакона за противодействие на тероризма/, медицинските
аспекти, ролята на неправителствения сектор и трансграничното сътрудничество при
извънредни ситуации и др.
Д-р Йорданов посочи, че особено внимание трябва да се отделя на възможността за
многовариантни терористични актове, използващи едновременно или последователно
различни способи за въздействие, както и предназначени за поразяване на хора, превозни
средства и инфраструктура. /Представеният анализ по точката е оформен като Приложение
№ 1 към протокола/.
Г-н Колев благодари на д-р Йорданов за представената информация и предложи да
се приемат следните
РЕШЕНИЯ:
1. Да се създаде работна група с членове: представител на Областна
администрация – Русе, ОД на МВР – Русе, Териториална дирекция на Гранична
полиция Русе, Териториална дирекция на ДАНС Русе, РД ПБЗН – Русе, РЗИ Русе,
Русенски университет „Ангел Кънчев“ и ОС на БЧК Русе. Групата ще има за задача
да извърши преглед на проекта на Закон за противодействие на тероризма и да
направи предложения за усъвършенстване на разписаните процедури и функции в
нормативния акт и синхронизирането му със законодателството. Въз основа на
направените изводи председателят на Областната комисия за обществен ред и
сигурност в област Русе да адресира до Министерския съвет на Република България
конкретни предложения за допълване на нормативния акт.
Срок: 31.08.2016 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
От присъстващите 17 члена на Комисията 17 гласуваха „ЗА“, против и въздържали
се нямаше.
2. Да се организира публична лекция с медицинска насоченост за действие при
инцидент с множество пострадали с лектор доцент Александър Парашкевов от
Военномедицинска Академия – София.
Срок: септември – октомври 2016 г.
Отговорник: председател на ОС на БЧК Русе
От присъстващите 17 члена на Комисията 17 гласуваха „ЗА“, против и въздържали
се нямаше.
Заместник областния управител обърна внимание на пътния травматизъм. Той
посочи, че ежегодно много хора загиват при пътно транспортни произшествия и в тази
връзка е необходимо подготовката на населението за оказване на първа помощ да е на повисоко ниво. Г-н Колев заяви, че едно от възможните решенията на бъдещата работна
група може да се насочено към повишаване на културата на пътя.
В рамките на заседанието по точка три от дневния ред бяха представени
структурата и функциите на Териториалния орган за обществен ред и сигурност към

Окръжен съвет Гюргево /ТООРС към Окръжен съвет – Гюргево/. Членовете на комисията
се запознаха с основната дейност, която същият осъществява – да представлява и насърчава
интересите на общността с цел осигуряване на климат на обществена сигурност и
безопасност. /Информацията относно ТООРС към Окръжен съвет – Гюргево е оформена
като Приложение № 2/.
От презентацията стана ясно, че териториалният орган за обществен ред и сигурност
/ТООРС/, подготвя годишен Стратегически план, съдържащ основните цели, които трябва
да бъдат изпълнени от полицейските служби /органи/, както и минималните показатели за
резултатите на полицейските служби. Този план формулира представата /виждането/ за
ТООРС, съгласно която Гюргевската полиция ще действа успешно и ще продължи да бъде
открита и отговорна за цялото общество, правейки всичко възможно, така че гражданите
да получават най-добрата и ефективна защита от органите на реда. /Стратегическият план
на ТООРС е оформен като Приложение № 3/.
По четвърта точка от дневния ред „Разни” не постъпиха мнения, предложения и не
бяха изразени допълнителни становища по незасегнати теми.
В заключение заместник областния управител г-н Валентин Колев акцентира върху
това, че въпреки различията в дейността и правомощията на двете структури за обществен
ред и сигурност от българска и румънска страна е добре да се проведе съвместно заседание,
на което да бъдат обменени добри практики.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Колев закри заседанието на Областната
комисия за обществен ред и сигурност в област Русе.

